Zasedání zastupitelstva města
Číslo: 19/2009
Datum: 05.03.2009
Usnesení:

I.

Zastupitelstvo města projednalo a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

schválilo :

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 18.12.2008
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Ing. Tomáš Kasl, Jiří Pánek, Josef Větrovec
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Ing. Martin Čechura, Vojtěch Horák
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
Plnění rozpočtu města k 31.12.2008
Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků roku 2008
do sociálního fondu roku 2009 ve výši 121.191,- Kč
8. Výši odměn poskytovanou členům ZM Kladruby dle nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění
nař. vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009 s platností od 03/2009
9. Plán činnosti a kontrol finančního výboru ZM Kladruby na rok 2009
10. Podání žádostí o grant Plzeňského kraje :
- z oblasti kultury – projekt Divadelní rok 2009 - 44.000,- Kč
- z oblasti kultury – projekt Kladrubské léto 2009 - 120.000,- Kč
11. Podání žádosti na KÚ PK o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova ve výši
500.000,- Kč na akci - Stavební úpravy Revoluční ulice v Kladrubech
12. Přijetí daru - p.p.č. 122/13 o výměře 89 m2,p.p.č. 286/3 o výměře 326 m2, p.p.č. 287/7 o
výměře 2682 m2 vše v k.ú. Pozorka u Kladrub od p. Marie Kobzové, Černošín a Věry
Pláteníkové, Klatovy
13. Podání žádosti o úplatný převod pozemku p.p.č. 527/1 v k.ú. Brod u Stříbra od PF ČR – na
pozemku se nachází jímací studny vodovodu Brod
14. Odprodej, koupi a nabídnutí pozemku k odprodeji vše v k.ú. Brod u Stříbra - Výrov
a) nově vzniklá parcela p.p.č. 1475/14 o výměře 148 m2 a p.p.č. 1476/13 o výměře 29 m2
budou odprodány vlastníku chaty E 26 p.Vlastě Horákové, Krukanice 15, Pernarec za
cenu 200,-Kč/1 m2, celkem 177 m2, cena celkem 35.400,-Kč.
b) p. Vlasta Horáková odprodá městu p.p.č. 1662 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 4 m2 také
za cenu 200,-Kč/ 1m2, cena celkem 800,- Kč
c) nový pozemek p.p.č. 1475/15 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) o výměře 411 m2 bude
nabídnut k odprodeji žadatelům dle seznamu a to za cenu nejvyšší nabídky s nejnižším
podáním 200,-Kč/1 m2 + p.p.č. 1475/16 o výměře 75 m2 s věcným břemenem – vedení
vodovodní přípojky pro sousední nemovitost
15. Směnu pozemků – pozemek ve vlastnictví města Kladruby p.p.č. 1577 v k.ú. Kladruby u
Stříbra o výměře 25948 m2 a p.p.č. 1119/11 k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 2408 m2 za
pozemky ve vlastnictví ZEVYP- pozemky s.r.o., které město má v územním plánu p.p.č.
580/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 18191 m2 a p.p.č. 610/68 k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 9795 m2 (dle GP)
16. Odprodej bytu č.8 v domě čp.296 v Kladrubech za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1131/8/2009 – nejnižší podání cena tržní 540.000,-Kč, v případě více žadatelů rozhoduje
nejvyšší podání. Žádosti je možné podávat nejpozději do 30.04.2009 do 15,30 hod
17. Zahájení řízení o změně územního plánu s tím, že navrhované změny tvoří přílohu č. 6
tohoto zápisu. Veškeré další návrhy budou do plánované změny zaneseny a po prvním
projednání s projektantem budou znovu předloženy ZM. Celé projednávání změny
územního plánu bude řešeno ve spolupráci s Městským úřadem Stříbro – postup
projednávání

18. Podání žádosti o dotaci na MV ČR na rozšíření CZECH POINTU v rozsahu dle stanovené
technické specifikace MV ČR pro pracoviště CZECH POINTU (max. dotace ve výši
68.540,-Kč - kopírka, scanner, čtečka čipových karet atd.)
19. Uzavření smlouvy o zhotovení stavby „Výstavba kabin volejbalového hřiště v Kladrubech“
s vítězem poptávkového řízení – firmou Tazata spol.s.r.o. Stříbro v ceně 736.025,- Kč bez
DPH (tj. 875.869,75,- Kč vč. DPH), dokončení stavby do 31.5.2009
20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby a firmou MBF Czech
s.r.o. Plzeň o převodu nemovitosti p.č. 101/9 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 110.466 m2
za cenu 24.302.520,- Kč
21. Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kladruby za rok 2008 ve výši 59.080,95 Kč s tím, že
34.080,95 Kč bude odvedeno do rezervního fondu školy a 25.000,- Kč do fondu odměn

II.

Zastupitelstvo města

revokuje :

1. Usnesení ze zasedání ZM ze dne 21.10.2008 (16/2008) č. II/19 uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitosti uzavíranou mezi městem
Kladruby a společností IRE-TEX Praha s.r.o. se sídlem v Plzni na prodej poz.parcely č.
101/9 o výměře 110.466 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub za cenu 25.407.180,- Kč

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Ing. Martin Čechura
Vojtěch Horák
Mgr. Svatava Štěrbová

Dne: 5.3.2009

